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التحقيقمقدمة

شرورمنبادلهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمناعمالنا،وسيئاتانفسنا

له.هادي

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

بعد:اما..ورسوله

للعالمين،رحمهغ!يممحمدانبيناأرسلوتعالىسبحانهاللهفان

علىوحجة،للمتقينوإماما،الموحدينمنبهامنلمنونجاة

علىأرسلهللمعشر،ومفخراالمحشرفيوشفيعا،أجمعينالخلائق

وافترض،السبلوضحوالطرقلأقومبهفهدى،الرسلمنفترةحين

ماوامتثال،بحقوقهوالقيامورعايتهوتوقيرهوتعزيرهطاعتهالعبادعلى

كتابهفىفقال)1(والتسليمعليهوالصلاة،ومنطوقهمفهومهفيقرره

علتهصفوافيءامنواتأيهاالنبئعلىيصحئونومليه!تهاللهإن>:العزيز

.[ه6/]الأحزاب*؟(*تسليمأوسلموا

ولاالقرانفيليسانه!شي!خواصه)ومنالعلماء)2(:بعضقال

سائردونبهااللهاختصهخصيصةفهي،غيرهعلىاللهمنصلاةغيره

هـ..الانبياء(1

واختصار.بتصرفصهالمديعالقوللكتابهالسخاويخطبةمناقتبسته)1(

793.صطولونبنلمحمدالمختارخصائصإلىالمحتارمرشدانظر)2(



الصلاةفيوالمصنفاتالتاليفإفرادإلىالعلمأهلمادفعوهذا

صلى،واحدةعليصلى"من:!ي!قالوقدلاكيف،لمج!عليهوالسلام

.عشرا")1(عليهالله

الواردةالاحاديثجمععلىوحديثماقديماالعلمأهلتتابعولهذا

فيالواردةالاحاديثلوفرةنظرا؛وترتيبهاوتصنيفهاالموضوعهذافي

فيهايصلىالتيوالمواطنالمواضعولكثرة،لمجي!عليهوالسلامالصلاة

.الصلاةآخرفيالتشهدفيوأهمها،لمجي!عليه

هناواحصاؤها،بالغةكثرةكثيرةالعلمأهلمصنفاتكانتولما

نماذجأذكرأنرأيتالمقصود،عنبناويخرج،الكتابحجميضخم

قسمين:علىوجعلته،المصنفةالكتبأهمعلىتشتملمنها

.بالاسناد(تروي)التيالمسندةالكتب:أولا

.المسندةغيرالكتب:ثانيا

:المسندةالكتب:أولا

بنمحمدبنعبداللهبكرأبيللحافظ!،النبيعلىالصلاة-1

هـ(281-)802الدنيا(أبي)بابنالمعروفالقرشيسفيانبنعبيد

عنالمؤلفنقلوقد204()13/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذكره

هذامنفلعله07،ص)71(رقمواحدموضعفيالدنياأبيابن

.الكتاب

)28(.برقموسيأتي)804(:برقممسلمأخرجه)1(
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القاضيإسحاقبنلاسماعيل!،النبيعلىالصلاةفضل-2

:طبعاتعدةوطبعحققوقدهـ(282:)ت

الدينناصرمحمدالعلامةتحقيق،الاسلاميالمكتبطبعة)أ(

صفحة.)29(هـفي1383تعالىاللهرحمهالألباني

هـفي1714التركمانيعبدالحق/تحقيقللنشررمادىطبعة()ب

صفحة.232

شكريعليمحمدحسين/تحقيقالمنورةالمدينةدارطبعة)ج(

صفحة.011هـفي1421

تيم.سالمأسعد/تحقيق.الأردن-عمان-العلومدارطبعة)د(

صفحة.138فيهـ،4231الأولىالطبعة

الكتب.فهرسفيتراهكماكثيراالمؤلفعليهاعتمدوقد

بنعمروبناحمدبكرلابي!و-النبيعلىالصلاة3-

)ت:،عاصمأبيبابن:المعروفالشيبانيمخلدبنالضحاك

دار/طبعةالسلفيعبدالمجيدبنحمدي/بتحقيقطبعوقدهـ(287

هـ.5141عامللتراثالمأمون

الكتب.فهرسفيتراهكماالمؤلفمنهنقلوقد

بنعبداللهالأصبهانيالشيحلأبيع!ي!،النبيعلىالصلاة-4

برقمالمؤلف.منهنقلوقدهـ(936:)تحيانبنجعفر24بنمحمد



الله،إلاإلهلاوفضل!يوالنبيعلىوالصلاةالوضوءفضل-5

هـ(.385:)تشاهينبنعثمانبنأحمدبنعمرجعفرلابي

)581(.رقمالاشبيليخيرلابنالفهرستانظر

افضلعليهالنبي-علئالانامخيرعلىالصلاةبفضلالاعلام-6

المالكيالغرناطيالنميريعبدالرحمنبنلمحمد،والسلامالصلاة

هـ(.544:)ت

)274(.بحلبالاحمديةالمكتبةفينسخةمنه

.2(0)2رقمللتليديالمغاربةتراثانظر

التكراربسببكبير"وحجمه:الكتابهذاعنالسخاويقال

.248صالبديعالقولانظرالأسانيد"وسياق

المرسلين،سيدمحمدعلىبالصلاةالعالمينربإلىالقربة-7

هـ(.578:)تبشكوالبنعبدالملكبنخلفالقاسملابي

.(بالرباط-العامة)بالخزانةالمغربفينسخةمنهيوجد-

!ر(النبيعلىالصلاةفيالمتقين)قربان-اخرباسموردوقد-

بمعهدصورةومنه)347(،رقمحجرلابنالمفهرسالمعجمفيكما

هو.فلعله،المخطوطات

757(و755)2/للحبشيالمطروقةالموضوعاتمعجم-انظر

هذاانتشر"ولما:السخاويقال)598(رقمللتليديالمغاربةوتراث

منبنسخة...وحافظهامكةمحدثإليأرسل(البديع)القولالكتاب



."...بإسنادهساقهكونهمعكراستينفيفوجدته،بشكوالابنكتاب

.924صالبديعالقولانظر

بنمحمدالمدينيموسىأبيللحافط،!صالنبيعلىالصلاة-8

هـ(.581:)تالشافعيالاصبهانيعمربنأحمدبنعمر

الكتب.فهرسراجع.كثيراالمؤلفمنهنقلوقد

.248صالبديعالقولفيالسخاويذكرهوقد

محمدبنالدينضياءللحافط!مالنبيعلىالصلاة9-

643(.:)تالمقدسيعبدالواحد

السخاويوذكره،95ص)51(رقمتحتالمؤلفمنهنقلوقد

.248صالبديمالقولفي

:المسندةغيرالكتب:ثانيا

خاتمعلىالصلاةفضلفيالاولياءوسلوةالأصفياءنزهة-1

557(:)تالغرناطيالنفزيإبراهيمبنلعلي،الأنبياءوصفوةالرسل

."مخطوط"!رهو

.(11)48رقمالمغاربةتراثانظر

!رالسلامالصلاةفيالمرويةالأحاديثمنالمتناثرةالفوائد-2

بعد:)تالسوسيالزبيربنالحسنبنلعامر،البريةخيرعلى

.)2301

.)878(رقمالمغاربةتراثانظر



-والسلامالصلاةأفضلعليهنبينامقامعلوبيانفيالانامتنبيه-3

للحبشيالموضوعاتمعجمانظرهـ(069:)تعظوملابن

/2(.)754

للفيروزاباديالبشرسيدعلىالصلاةفيوالبشرالصلات-4

البديعالقولفيالسخاويذكرههـ(817:)ت(القاموس)صاحب

248.ص

أسماؤهم:للاتيجم!لهصالنبيعلىالصلاةفضل-

.هـ(593:)تاللغويفارسبنلاحمد-5

.)346(رقم501صحجرلابنالمفهرسالمعجمانظر

هـ(.732:)تاليعمريالناسسيدبنالفتحلابي-6

.482صالبديعالقولفيالسخاويذكره

.248صالسخاويذكره.هـ(496:)تالطبريللمحب-7

ذكرههـ(.207:)تالدمياطيأحمدأبيالنسابةللحافظ8-

.482صالسخاوي

هـ(.686:)تعساكربنالدينأمينالحسنبنالصمد-لعبد9

.481صالسخاويذكره

هـ(.308:)تمفلحبنمحمدبنإبراهيمالدينلبرهان-01

.ـ(191/)البغداديباشالاسماعيلالعارفينهديةانظر

البلقيني.للشهاب!ر،النبيعلىالصلاةشرح-11
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.756()2/الموضوعاتمعجمانظر""مخطوط

)ت:طولونلاب!البشر،خيرعلىالصلاةفيالوطربلوغ-12

.""مخطوطوهو.هـ(529

لابن،السلامعليهنبيناعلىالصلاةمواطنفيالاكمامزهر-13

الموضوعاتمعجمانظر."مخطوط"وهوهـ(،529:)تطولون

.)2/753(

صدقةلابنالنذير،البشيرعلىالصلاةفيالمنيرالفجر-14

الموضوعاتمعجمانظر"مخطوط"وهو.الفكهانياللخمي

/2(.)751

المحشريومالمشفعالشفيععلىالصلاةفيالجوهرعقد-15

.75(1)2/الموضوعاتمعجمانظر.للبرزنجي

المصطفى-النبيعلىالصلاةمشارعإلىالحنفامسالك-16

بدبي.الثقافيبالمجمعمطبوعوهوهـ(239:)تللقسطلاني

لمعروف-الورىخيرعلىوالسلامالصلاةفيالعرىاوثق-17

.936()1()2/العارفينهديةانظر،البرزنجي

وانظر،الموضوعهذافيالمصنفةوالمخطوطةالمطبوعهالمؤلفاتبعضهذه)1(

الإسلامي،التاليففيالمطروقةالموضوعاتمعجم-المراجعمنالمزيد

والفهرس7(،ه)2/075-7الحبشيمحمدبناللهلعبدمافيها-وبيان

771(و764)2/الحديث)قسمالمخطوطالاسلاميالعربيللتراثالشامل

.(9127)2/الظنونوكشف(0041و)3/
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الانامخيرعلىوالسلامالصلاةفهملفيالأفهامجلاءكتاب

ا:نقاطعدةفيعنهوالكلامجم!سص

وعنوانه.الكتاباسم-1

مؤلفه.إلىالكتابنسبةصحة-2

.الكتابتأليفهتأريخ-3

.الكتابعلىالعلماءثناء-4

عليه.واطلاعهم،منهالعلماءنقول-5

فيه.مؤلفهومسهج،ومميزاته،أهميتهالكتاب-6

.ومحتواهموضوعهالكتاب-7

.الكتابفيومصادرهالمؤلفموارد-8

ومختصراته.،الكتابمطبوعات-9

التحقيق.فيالمعتمدةالنسخوصف-01

التحقيق.-منهج11

.الكتابتحقيقفيالمعتمدةالنسخمننماذج-12
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1)1

لاأو

لأناا

لأناا

)1(

وعنوانهالكتا!سم

المؤلف:عنماجاء:

عنوانين:الكتابلهذاالقيمابنذكر

خيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالافهامجلاء:الأولالعنوان

في:بهمصرحاجاءهكذا،ك!يالهم

.(87()1/1)المعادزاد-1

:الكتابلهذاالخطيةالنسخبعضفي-2

.(..خيرمحمدعلى..)وزاد()ظالطاهريةالنسخة-ا

(.)لش(علي)شهيدالتركيةالنسخة-ب

:عنوانانالنسخةهذهفيويلاحظ

القيم.لابن!والنبيعلىالصلاةفضلكتاب:الأول

خيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهامجلاءكتاب:الاخر

بعلومه.ونفعاللهرحمهالقيمابنللعلامة-م

التاني.العنوانوالصواب،حديثإلحاقهالأولالاسمانويطهر

؟هيه،عليهوالسلام)الصلاةبلفظمختصرا)1/39(الثانيالموطنفيورد

عنوانهمن)1/87(قريباأوردهبمااكتفاء،عنوانهاختصرإنماانهويطهر

الكامل.واسمه
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()ت(.)تشستربيتيج-ذسخة

)جلاءهكذااسمهوجاء)ج(بالجزائرالوطنيةالمكتبةنسخة-د

وعليه-مجولس!اللهرسولحمدالأنامخجرعلىالصلاةفضلفيالأفهام

5(وسلمالطيبينالهوعلى-)كذا(

فيفليس)ح(الحجريةوالطبعة)ب(،)برنستون(نسخةاما

.والأخيرةالأولىالصفحةعنديالتيمصورتيهما

!ب!.الأنامخيرعلىالصلاةشأنتعظيم:الثانيالعنوان

.685()1()2/الفوائدبدائعفيبهمصرحاجاءهكذا

المؤلف:تلاميذعنجاءما:ثانيا

(944)2/الحنابلةطبقاتذيلفيذكره:الحنبليرجبابن-1

.()2(الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةذكرفيالأفهام)جلاءباسم

)حلىباسم)2/691(بالوفياتالوافيفيذكرهالصفدي-2

اعيانوفيالانام(،خيرعلىوالسلامالصلاةاحكامفيالافهام)كذا(

.(!...037()جلي)4/العصر

)1(

)2(

علىالصلاةشأنتعظيم)كتابمختصرا)2/688(الثانيالموضعفيورد

ص!شيم(.النبي

رجب،ابنمنالإضافةهذهولعلوعللها(،احاديثها)وبيانالذيلفيوتتمته

ولا،الخطيةالنسخفيذلكيأتولم،العنوانفييذكرهالمالقيمابنلأن

المترجمين.اكثرعند
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التراجم:كتب:ثالثا

.)1(عناوينمنذكرهتقدمعماتخرجتكادلاوهي

فضلفيالافهامأجلاءهوالصحيحالعنوانانيطهروالذي

وهووالاشهر،الاكثرلانهع!س!(،الأنامخيرعلىوالسلامالصلاة

)زادوفي(،...الافهام)جلاءكتابهفيمؤلفهمنعليهالمنصوص

87(.1/المعاد

مؤلفهإلىالكتابنسبةصحة2(

لمؤلفهنسبتهفيصحةوالمراتبالدرجاتاعلىالكتابهذابلغ

يلي:لماوذلك

فيالعنواناختلفوإن؛كتبهبعضفيعليهنصالمؤلفان-1

685،)2/الفوائدوبدائع39(،87،)1/المعادكزادالمواضعبعض

)688.

)1(

اربعةعلى(...الأفهام)جلاءهذاكتابهفينصالمؤلفان-2

زيدصأبوبكرللشيخمواردهواثارهحياتهالجوزيةقيمابنكتابانطر

.236-238

)جلاءالكتابهذا)2/158(العارفينهديةفيالبغداديذكر:تنبيه

علىالصلاةفىالأبرار"ربيعباسمآخركتابابقليلبعدهذكرثم(-الأفهام

أعلم.واددهغيرهعندأرهولمزيد:أبوبكرالشيخقالالمختار"النبي

النسخة،هذهغلافعلىراهمانقلالبغداديأنوسببه،غلطهذاولعل:قلت

ورقة،164في075()1693،رقمبرلينمكتبةفيبالمانياتوجدالنسخةوهذه

الغلط.هذامنللتحققالكتابفيالنظرفينبغىهـ،ا980سنةكتبت
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كتبه:من

وهي:

.358و288صفيكماوالنفسالروح-1

.536صفيكماالروح-2

.158صفيكماالتفسيراصول-3

.161صفيكماالأحكامعلىالتعليق-4

بكرللشيخ"مواردهآثارهحياتهالجوزيةقيم"ابنكتابوانطر

.231وص925-253صزيدابو

الدينوصلاح،رجبابنوهماالقيملابنتلميذاننصقدانه-3

045(،)2/الحنابلةطبقاتذيلفيكمالمؤلفهنسبتهعلىالصفدي

.37(40/)العصرواعيان(691)2/بالوفياتوالوافي

نسبتهعلىذكرهاوالقيملابنترجمممنجماعةنصقداته-4

برديتغريوابن69(،(.)2/المفسرين)طبقاتفيكالداودي،اليه

(143)1/الميزانلسانفيحجروابن62(،)3/الصافيالمنهلفي

،151و87و06وهوه02و9صالبديعالقولفيوالسخاوي،وغيره

)التاجفيخانحسنوصديق)1/63(،الوعاةبغيةفيوالسيوطي

)1/295(،الظنونكشففيخليفةوحاجي941،ص(المكلل

وغيرهم.،(158)2/العارفينهديةفيوالبغدادي

.ذكرهوسياتي،الكتابعنالنقول-5

16



الكتابتأليفهتاريخ3(

أقفولم)1(،الكتابتأليفهوقتإلىاللهرحمهالمؤلفيشرلم

بعدالفهانهليظهروالئظر،التتبعبعدلكن.ذلكعلىنمنمنعلى

الافهامجلاءكتابهفيأحالأنهوذلك،معلومةغيرهـبمدة728سنة

دار-ط96صالروحكتابهفيذكروقد،الروحكتابعلى536ص

ابنالاسلامشيخرأىمن-الجميليالسيدتحقيق/العربيالكتاب

منرأىدواءباستعمالالشفاءلهحصلمنما)و:فقالموتهبعدتيمية

غيركانممنواحدغيرحدثنيوقدجدا،فكثيرمنامهفيلهوصفه

كانشيءعنوسأله،موتهبعدراهأنهتيميةابنالإسلامشيخإلىمائل

هـ..(1بالصوابفأجابه؛وغيرهاالفرائضفيمسائلمنعليهيشكل

السنةوهيهـ،728سنةبعدالروجألفأنهعلىيدلالنصفهذا

الله.رحمهتيميةابنالاسلامشيخفيهاتوفيالتي

قد،هـبمدة728سنةبعدالافهام""جلاءألفأنهيتبينوعليه

أعلم.والله.تقصراوتطول

نصحيث،السننتهذيبفيفعلكماالتاليفتاريخإلىأحياناالمؤلفيشير)1(

لافراحبلادإلىالارواححاديوكذلك،بمكةهـوهو732سنةفيألفهأنه

قبلهـأي745سنةتاليفهمنفرغالمؤلفانالنسخةاخرفيوجدحيث

.اعوامبستةوفاته

بكرللشيخ"،موارده-اثاره-حياتهلجوزية"قئم"ابنكتابانظر

.052صوانظر042و23هصزيدابو
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الأفهامجلاءكتابعلىالثناء(4

كتابه:علىالمولفثناء:أولا

:فقالهذاكتابهعلىوالاطراءبالثناءهذاكتابهالمؤلفاستهل-

فوائدةكثرةفيمثلهإلىنسبقلم،معناهفيفردكتاب"وهو

الخ."...وغزارتها

نأبعدفقال-الثانيالبابمنالثالثالفصلالمؤلفمدحوقد-

لهادلالةلامحضةأعلاماليستالحسنىاللهاسماءأنعلىوقرردلل

منرياضعلىبههبطالقرآنفيالمعنىهذاتدبر"ومن:918صقال

منلكفى،وحدهالفصلهذاإلاهذاكتابنافييكنلمولو...العلم

."للصوا!الموفقوالله،ومعرفةذوقله

كتبه:بعضفيهذاكتابهعلىأيضاالمؤلفأثنىوقد-

جلاءمقدمةفيماذكرهونقل)1/87(المعادزادفي-1

.الأفهام

الافهامجلاءعنفقال)2/685(،الفوائدبدائعفي2-

فييوجدممالارخلةأدناهايساويبماالفوائدمنفيه.أتينا.".

".غيره

عليه:العلمأهلبعضثناء:ثانيا

:السخاويعبدالرحمنبنمحمدالدينشمس

النبيئعلىالصلاةفيالمصنفةبالكتبقائمةذدرأنبعدقالحيث
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فوائدكثرهاوفاحسنها،المحج!ة"وفي:924صهـال!!

.الألمحهامجلاءيعني"...خامسها

فيجليل(الأفهامجلاء)أي"وهو:924-248صأيضاوقال-

."مصنفهكعادةوالاسهابالاستطرادكثيرلكنه،معناه

عليه.واطلاعهم،منهالعلماءنقول5(

)ت:عبدالواحدبنحمدانبنأحمدالعباسابوالأذرعي-1

:)783

الجمعفيكلاما)11/158(الفتحفيحجرابنالحافظعنهنقل

ابنكلاممنأخذهوكانه":حجرابنالحافظقالثمالواردةالأذكاربين

جلاءانطر."..مجموعةتردلمالكيفيةهذهإن:قالفإنه،القيم

.377صالأفهام

:852(:)تالعسقلانيحجرابنالحافظ-2

مؤلفاته:منكتبثلاثةفيعنهنقل

ابناسمعلىينصلملكن-)(156-155)11/الباريفتح-1

11/158)وفي561و461و421-041صالأفهامجلاءانطر-القيم

165(و162)11/وفي336صالأفهامجلاءفيوانطره-915(-

093.و334-333صالافهامجلاءفيانظره

ترجمةفي)2/951(فيعنهنقل:التهذيبتهذيب2-

527صالأفهامجلاءفيوانطره،الخزاعيطلحةبنعبدالرحمن
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(1)80رقم(144-143)1/فيعنهنقلفقد:الميزانلسان-3

.33صالأفهامجلاءفيوهو

الشافعيالدمشقيالزبيديالخيضريعبداللهبنمد3-

هـ(:498)ت

عياضالقاضيشنحهماردفيالرياض"زهركتابهفيعنهنقلفقد

تحقيق:الأخير"التشهدفيالنذيرالبشيرعلىالصلاةأوجبمنعلى

.الحاجأحمدالشيخ

083صالافهامجلاءفيوهو،القيمابنكتابإلىيشرلمانهإلا

:هـ(209:)تالسخاويعبدالرحمنبنمحمد-4

الحبيبعلىالصلاةفيالبديعالقولكتابهفيالنقولعنهأكثرفقد

تعقيبوهو84،موضعينفي21،06-01،02-)9انظرالشفيع

924(.-923،234248،،،391702،،87151915،،عليه

:هـ(1881:)تلسفاريني1أحمدبنمحمد-5

كتبه:منكتابينفيعنهنقلفقد

مبحثفي)2/805(أحمدالاماممسندثلاثياتشرح-1

263صالجلاءفيوهو،عنهمااللهرضيوعائشةخديجةبينالمفاضلة

الدرةشرحالاثريةالأسراروسواطعالبهيةالأنوارلوامع-2

مبحثفي)2/373-374(،المرضيةالفرفةعقيدةفيالمضية
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خصائصهماوفيعنهما،اللهرضيوعائشةخديجةبينالمفاضلة

.267-263صالجلاءفيوهو376(،-375)2/

فيهمؤلفهومنهجومميزاتهأهميتهالكتاب-6

هذافيآئفتالتيالكتبوانفساهممنالأفهامجلاءكتابيعتبر

وذلك،ومحتواهومضمونهموضوعهفياهميتهوتكمنالمضمار،

قبلهالفتالتيالكتبعنوخصائصمميزات5لعد5وتمير5لانفراد

ذلك:فمن

الصلاةفضلموضوعفيالفتالتيالكتباولمنانه-1

عامةكانتفقد،والمنوالالنمطهذاعلى!ك!سصالنبيعلىوالسلام

فيالواردةوالاثارالأحاديثسردعلىمقتصرةالسابقةالكتب

فقط.الموضوع

وتقسيمه.الكتابترتيبجودة-2

الصلاةعليهماوإبراهيممحمدالخليلينفضائلاوجه5إبراز-3

كتابفيمجموعابهتظفرتكادلاوهذا.وببانها،بيتهماواهلوالسلام

قبله.

وتخريجها،الموضوعهذافيالواردةالأحاديثجمعه-4

سقيمها.منصحيحهاوبيانعليهاوالكلام

منعليهاشتملوما5،وآسرارالدعاء)1(هذامعانيبيانه-5

.(.محمد.الوعلىمحمدعلى!ل)اللهئمأي)1(
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.الغزيرةوالفوائدالحكم

ومحالها!ك!!حمهعليهوالسلامالصلاةمواطناستقصاءمحاولته-6

والمسانيدوالسننكالصحاح،المختلفةالحديثكتببطونمن

وغيرها.والاجزاءوالمعاجم

،الفنونشتىفيوالمعارفالعلوممنجملةعلىاحتواؤه7-

بها،يتعلقوماوعلومهاواللغةوالفقهوالحديثوالتفسيركالتوحيد

.الكتاباثناءفيمنثورة

وما،وتراكيبهومفرداتهالفاظهفيالقراناسراربعضببانه-8

وتطبيقاتها.التفسيريةالقواعدمنشيءذكرإلىإضافة،بهايقترن

فيوتصويباتهوترجيحاتهاختياراتهمنصالحةجملةتفممنه-9

.الكتابفيمنثورةالفنونشتى

الاتية:النقاطفيوتلخيصهإجمالهفيمكن(فيه)1منهجهوأما

وتقديمه(،والسنة)الكتابالوحييننصوصعلىاعتماده-1

معفهيبها،الموضوعتعلقلشدة؟الكتاباولفيالسنةنصوص

الحجةفيعليهايرتكزالتيوالدعامة،الالمتتدلالعندالأصلالكتاب

.والببان

عندجلياذلكويطهر،عنهماللهرضيالصحابةافوالاعتماده-2

.128-8هصزيدابوبكرللشيخ"آثارهحياتهالجوزيةقيم"ابنكتابانظر()1
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،والموقوفاتالمراسيلفي-المرفوعةالاحاديثبعد-فصلاعقده

لمجيالهالنبيعلىالصلاةمواطنفيالثالثالبابفيايضاواضحاويبدو

عشروالثالثعشروالثاني،والتاسعوالخامسالرابعكالموطن

وعيرها.عشروالسادسعشروالحامسعشروالرابع

كانمنإلايطيقهلاأسلوبوهو؛والاحاطةوالشمولالسعة-3

فيالاسلوبهذاويتضح،وفيراقدراالعلوممنحازممنشاكلتهعلى

جوانبهاجميعمنفيهاالكلاميستوعبحيثبحثها)1(التيالمسائل

ثم،منهاالاستدلالوجوهوبيان،أدلتهـاوإبراز،والاراءالاقوالبسياق

الذيالقولاختيارإلىغالباالمطافبهينتهيثمبمناقشتها،يتبعها

منيسندهبمالهمؤيداوتقريره،المعارضةمنالسالمالدليليدعمه

الأدلة.وجوه

ثم،معناهافيلالاقوالأتى،اللهكتابمنبايةكتابهفيمرفاذا-

قاعدةذكرالمقاماقتضىوإذامعناها)2(،فيالصوابببيانغالباأعقبها

.ـنظائرهابعصمعذكرهاتفسيرية

ذلك،فيالكلاماستقصى)3(،قويةعلةفيهلحديثتطرقوإذا-

ويختارهيراهبماذلكعنويجيبيعقبثم،العلمأهلأقوالناقلا

الصلاةإفرادوحكم،والاخيرالاولالتشهديقفيغ!تالنبيعلىالصلاةكحكم()1

وغيرها.،ذكر!ك!كلماعليهالصلاةوحكم!ك!،عنهمنفرداالهمنواحدعلى

.016صانطر)2(

حديثفي(الأمي)النبيإسحاقبنمحمدوزيادة،اوسبناوسكحديث)3(

.الفهرسوراجعوغيرهامسعودابي
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بالدليل.مدعما

علىيحكموتارة،المرفوععلىالموقوفيرجحاحيانافهو

،اختلاففيهبراومروإدا،ذلكغيرإلىفيهوالخلطبالخطأالحديث

علىكلامهذلكإلىأضف)1(،الأقوالأحسنيراهمافيهاختار

وسببسقيمها،منصحيحهاوبيان،الكتابأولفيالأحاديث

لمعانيوبيانه،الحديثعلومأنواعلبعضأيضاوتطرقهضعفها.

.الكتابفيالواردةالأحاديثبعض

فيوالنحواللغةاهلكلامنقل)2(لغويةاونحويةمسألةذكروإذا-

بهردوما،الفريقينكلامأخذومبينا،ذلكفيالخلافباسطا،ذلك

واضح.بأسلوبويراهيختارهبمايعقبهثم،الاخرعلىفريقثل

ذكرهفيافاضبالتوحيدوتعلقصلةلهبمابحثهأثناءفيمر-وإذا

.)3(إشارةولوإليهيشيرماغالباوكان،وتقريره

المعلوماتبكثرةينبىءالأسلوبوهذا:التناسبيالاستطراد-4

ويبضح.لهاواستحضاره،بهاوإلمامهووفرتهااللهرحمهالمؤلفلدى

علىعرخ!تم،مدحاسماءوانها،صح!طهشصاسمهعلىكلامهاثناءفيذلك

تعالىأسماءهأنبتقريرواستطرد،الحسنىاللهأسماءعلىالكلام

لها)4(.معاليولافيهادلالةلامحضةاعلاماليست

)1(

)2(

)3(

)4(

.الفهرسوراجع34صانظر

.157-014ص)اللثئم(،المشددةكالميم

.091-918و091-184صانظر

.091-184صانظر
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.العلومكافةوترجيحاتهاختياراتهشمول-5

انواعمنمتضلعا،الاطلاعواسعاللهرحمهالمؤلفكانلما

إلاكتابفيالعلوممنعلمايذكرأنقل،فيهاومحققاالشرعيةالعلوم

.وترجيحا)1(اختيارافيهلهوتجد

اختياراتصصهحيثالأفهامجلاءكتابهفيجلئاهذاويطهر

وعلومهوالحديثوعلومهوالتفسيرالتوحيدفيوتصويباتوترجيحات

.والاعرابوالصرفوالنحو،والفقه

بواهموضوعهالكتاب7(

.)2(أبوابخمسةإلىهذاكتابهقسمأنهاللهرحمهالمؤلفنص

:الاولالباب

:فصولفيالبابهذاعلىالكلام:المؤلفقال

ثمعنهول!النبيعلىالصملاةاحاديثروىفيمن:الأولالفصل

مسعودكأبي:الصحابةمنجماعةعنالأحاديثمنجملةساق

وغيرهم.الساعديحميدوأبيعجرةبنوكعبالبدري

هذهوتشملوضعفا،صحةعليهاوالكلامخرجها،منبيانمع

.412ص(1)45رقمإلى)2(رقممنالآحاديث

علىمعتمداسردهاتم،والموقوفاتالمراسيلفي:الثانيالفصل

)1(

)2(

وترجيحاته.اختياراتهفيالفهرس!أنظر

الوطنحةالمكتبةنسخةإلاابوابلمشة:المخطوطةالنسخجميعجاءقد

.ابوابخمسةفيهاجاءبالجزائر
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القاضي.إسحاقبنلاسماعيل!والنبيعلىالصلاةفضلكتاب

.913صى()917رقمإلى125صى(1)46رقممنوتشمل

الثاني:الباب

:فصولعشرةفيالمؤلفوجعله

ذلك.ومعنى()اللهمبقولهالمصليصلاةافتتاحفي:الأولالفصل-

014صمن()اللهمفيالمشددةالميمفيالنحاةاختلافذكرحيث-

.145صىإلى

الحركاتومناسبة،والمعنىاللفظبينالتناسبلمسالةتطرق-ثم

.015صإلى146صمن"اللفظلمعنى

الجمعنوومعانيها،،المشددةالميمفيهاالتيالكلماتبين-ثم

إشكالعلىبالاجابةالفصلوختم،الدعاءبأقسامأعقبهثم.بهامعقود

بينجمعوافهلا،الجمععلىدالةالميمنفسكانتإذاأنهوهو،أورده

.157-015ص.الميمهذهوبينالنداءياء

ع!يو.النبيعلىالصلاةمعنىبيانفي:الثانيالفصل

الآدمي،منالدعاءأنواعوبين،اللغةفيمعناهاأصلفيهبينحيث-

حقيقيةصلاةفيالمصليوأن،مسألةودعاء،عبادةدعاء:نوعانوأنه

.915ص...منقولةولامجازيةغير

ذكرثم،وخاصةعامةوأنها،عبدهعلىاللهصلاةلمسألةتطرقثم-

ومغفرتهرحمتهبأنهاالقولوأن،منهالصلاةمعنىفيالناساختلاف

وجها.عشرحمسةمنذلكورد،ضعيفقول
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الثناءهو!ي!هنبيهعلىوتعالىسبحانهمنهالصلاةانكلامهاثناءوبين-

تكريمهوإرادة،وحرمتهوشرفهفضلهوإظهار،بهوالعنايةعليه

والطلب.الخبرتتضمنوأنها،وتقريبه

واشتقاقه.ك!،النبياسممعنىفي:الثالثالفصل

مشتقأنهوبينالحمد،منمنقولوأنهمحمداسممعنىفيهبينحيثما-

.183صذلكومعنى،المفعولاو،الفاعلاسممنإما

وأنها!،النبيوأسماء،وتعالىسبحانهاللهأسماءذكرعلىعرجثم-

إلىبالنظرمترادفةوأنها،مختلفةمعانلهابل،محضةأعلاماليست

0951-184صالصفاتإلىدالنظرمتباينة،الذات

.213-191صوشرحها!يهصفاتهبعضيتضمنفصلاذكرثم-

تسميتهقبلكانتبأحمد!ي!هتسميتهأنالعلماءبعضقولذكر-ثم

.225-132صطويلاوناقشهذلكورد،بمحمد

الرابع.الفصل

أصلبدكرالفصلهدافيشرع،وأحكامهواشتقاقهالالمعنىفي

العلماهلاختلافذكرثم،ديهوالاختلافالالمعنىذكرثم(،)الال

ذكرثم-236،923صأقوالأربعةعلى!ي!النبيبالالمرادفي

.257-923صالأقولتلكوأدلةحجج

وخصائصهنومناقبهنوفضائلهن!ي!النبيازواجبذكرتطرقثم

اللهرصيالحارثبنتبميمونةوانتهاءخويلد،بنتخديجةمنبدءا

لفظهاجهةمن)الذرية(كلمةعنتحدثثم-262،392صعنهن

27



هلبمسألةأعقبهاثم692،-392صمعناهاجهةومنواشتقاقها،

ذلكفيالعلماءاختلاففذكر؟البناتأولادالذريةفييدخل

.203-692صوحججهم

!يو.الرحمنحليلإبراهيمذكرفي:الخامسالفصل

ذكرثم،بالسريانيةوالسلامالصلاةعليهإبراهيممعنىبذكربدأه

إكرامهفيالذارياتآيةذكرثم،وفضائلهوخصائصهمناقبهمنشيئا

عليهإبراهيمعلىثناءذلككونأوجهوبين،الملائكةمنلاضيافه

.312-903صوجهاعشرخمسةمنوالسلامالصلاة

ماوبيان،الناسبينالمشهورةالمسألةذكرفي:السادسالفصل

لهطلبفكيف،السلامعليهإبراهيممنافضل!يمالنبيانوهي،فيها

نااصلهبها،لمشبهانمع،السلامعليهمالابراهيمالصلاةمن!يالهنبينا

مع،ذلكفيالناساختلافذكرفياسهبثم؟المشبهفوقيكون

مالآلالصلاةمنلهطلبأنهورجح،قوللكلوالتعقيبالنقد

335.-318صمعهمداخلوهو،إبراهيم

السايع:الفصل

عليهالصلاةفيهالمطلوبالحديثهذافيحستةنكتهذكرفي

آله،وبذكر!ي!هالنبيبذكرمصرحةالاحاديثأكثرأنوهو،آلهوعلى

لابذكرجاءتفانما،وآلهإبراهيموهو،بهالمشبهحقفيوأما

إبراهيم.ذكردون،فقطإبراهيم

28



وال)إبراهيملفظفيه)1(صحيححديثيجيءلمأنهوذكر

إبراهيمذكرمنذكرهعماوأجاب،الاحاديثتلكساقثم(،إبراهيم

قولهاقترانسبعبعنسؤالا:أوردثم.وحدهإبراهيموال،وحده

)إبراهيمبعكسأحدهما،علىالاقتصاردونمحمد(وال)محمد

346.-336صمنانظرذلكعنالاجابةفيأسه!ثم(؟واله

لاوعلىمحمدعلىبارك)اللهم:قولهفي:الثامنالفصل

وحقيقتها،)البركة(لفظعلىبالكلامابتدأه.البركةوذكرمحمد(

ثممعناها،فياللغةواهلالسلفاقوالذكرثم،اللغةفيواشتقاقها

المباركالبيتهذاخصائصفيوجهاوعشرينأربعاسرد

347-363.ص

اسماءمنالاسمينبهذينالصلاةهذهاختتامفي:التاسعالفصل

المجيد.الحميد:وهما.وتعالىسبحانهالرب

ومعانيها.واشتقاقهاوالمجيدوالودودالحميدفيهذكر

التيوالأذكارالدعواتهذهفيقاعدةذكرفي:العانعرالفصل

فيالمتأخرينبعضمسلكفيهبينمحتلفة...بألفاظرويت

منالمسلكهذاضعفبينثم،المختلفةالالفاظبينالجمحاستحباب

937.-373صمنانظرأوجهستة

النفي.هذافيالمؤلفعلىتعقبوقد)1(



الثالث:الباب

وإماوجوباإماطلبهايتاكدالتي!النبيعلىالصلاةمواطنفي

ط!لمجهالنبيعلىالصلاةفيموطناوأربعينواحداذكرحشط.استحبابا

عليه!الصلاةوهوواكدهاأهمهابذكروابتدأ،052-038صمن

وجوبهفيالعلمأهلاختلافوبين،الصلاةفيالتشهداخرفي

عليهاوما،واستدلالاتهمالفريقينحجحسردفيواسهب،واستحبابه

.442-038صمنانظر.ذلكعنأجيبوما،اعتراضاتمن

،!عليهبالصلاةالحاصلةوالثمراتالفوائدفي:الرابعالباب

من!عليهبالصلاةحاصلةوثمرةفائدةاربعينلمحيهدكرحيث

521-536.ص

تسليما.!يالهوالهالنبيغيرعلىالصلاةفي:الخامسالباب

والمرسلين،الانبياءسائرعلىوالسلامالصلاةبذكراستهلهحيث

يصلىهل:بسؤالأعقبهاثم،ع!ي!النبيالعلىالصلاةمسألةبحثثم

ادلةواستقصى،الجوابفيففصلعنه؟منفردين!ي!الهعلى

القولأصحابأدلةعنالاولالقولأصحاببهجابوما،الفريقين

كلامه-نهايةفيوقال،المسألةهذهفيالخطابفصلبينثم،الثاني

وجهوينكشف،الادلةتتفقالتفصيلوبهذا(الكتابخاتمةوهو

.574-537صمنانظر."أعلموالله،الصواب

:الأفهامجلاءكتابهفيومصادرهالمولفموارد8(

إلىالافهامجلاءكتابهفيومصادرهالقيمابنمواردتقسيميمكن

03



رئيسين:قسمين

أسمائها.علىونصالمؤلفمنهانقلكتب:الأولالقسم

ولم(بواسطةأومباشرة)سواءالمؤلفمنهانقلكتب:الثانيالقسم

أسمائها.علىينص

31



الأولالقسم

أسمائها)1(علىونصالمؤلفمنهانقلكتب

الصفحةومؤلفهالكتاباسم

945للنوويرذكالأا-1

باسم)ذكرهالاسخيعاب-2

يصرحولم175-165عبدالبرلابن(الصحابةكخاب

(901و22و1)4فيالكتابباسم

424و278الشافعيللإمامالأم-3

78و26للبخاريالكبيرالتاريخ-4

237للخميالتبصرة-5

533المدينيموسىلأبيوالترهيبالترغيب-6

183للدارقطنيالمجروحي!علىالتعليقات-7

422حيانبنلمقاتلالتفسير-8

386و382و238عبدالبرلابنالتمهيد-9

81.28و26المزيالحجاجلأبيالكمالتهذيب-01

ولااحمدمسندولاالأربعالسخنولاالصحيحينالأسماءفيدخللم)1(

.حبانابنصحيحولاالثلاثةالطبرانيمعاجم

32



ةرالتوا-11

لثقفياتا--21

لثقاتا-31

فيلابن-جزء14

الثمينة-الجواهر15

والنسيانالحفظ-16

والبدعالحوادث-17

الخصائص-18

المسائلرؤوس-91

المسائلرؤوس-02

الكبرىالسنن-12

22-السنن

الكبرىالسنن-23

-216

49و85الثقفيالعباسلأبي

وراجع،ح!9حبانبنحاتملابى

93و25

24فيلبنأحمدبنللحسين

237شاسلابن

605المدينيموسىلأبي

394وضاحلابن

146جنيلابن

513الخطابلابي

553الفراءالحسينلابي

69و39و95النسائيشعيببنلأحمد

476و401و

693و933و06و05و9للدارقطني

472و424و421و042و

،.86923248،،94للبيهقي

924،042،205

33



التوراةشرح-42

مسلمشرح-52

الصحابةكتاب-26

الصحاج-27

الصحيح-28

النبيصعلىالصلاة-92

لمجي!النبيعلىالصلاة-03

النبيصعلىالصلاة-31

الكبيرالطبقات-32

العلل-33

العلل-34

المدرجللوصلالفصل-35

النقلفي

القرانفضائل-36

القرانفضائل-37

217و215

932للنووي

401و22و12مندهبنعبداللهابيللحافظ

843و734و492و921للجوهري

024و56و14و7خزيمةلابن

69و61و56المقدسيعبداللهلابي

79و59و16عاصمأبيلابن

117و161و501

905و405و694

الاصبهانيالشيخلأبي

سعدبنلمحمد

حاتمأبيلابن

للدارقطتي

البغداديللخطيب

عبيدلابي

داودأبيلابن

34

794و44

565و555و14

08

593و9

793

947

478



34و31و12القاضيلاسماعيل!النبيعلىالصلاةفصل-

65و06و38و35و

34القاصسعيدلابيالقوائد-

محمدأبيللحافظالسيرةمختصر-

027المقدسيعبدالغني

391السجستانيداودلأبيالمراسيل-

477الحارثابيروايةاحمدالاماممسائل-

478موسىبنيوسفروايةاحمدالاماممسائل-

478و387إسماعيلبنحربروايةاحمدالاماممسائل-

947إسحاقبنحنبلروايةأحمدالإماممسائل-

084زيادبنالفضلروايةأحمدالإماممسائل-

938الدمشقيزرعةلأبياحمدالاماممسائل-

435عبداللهلابنهاحمدالاماممسائل-

404سعيدبنعليروايةاحمدالاماممسائل-

485و35شيبةابيلابنالمسند-

118منيعلابنالمسند-

701للرويانيالمسند-

35



53

56

57

58

95

06

61

62

63

64

65

66

و01حميدبنلعبدالمسند-

1و402و98و63الموصلييعلىلابيالمسند-

3-432و401و701الشافعيللامامالمسند-

للبزارلمسندا-

ئىللنساعليمسند-

و68و66الاسماعيليبكرلابي/الخطاببنعمرمسند-

وهبلابنالموطأ-

0و433بكيربنيحيىروايةالموطأ-

القعنبيروايةالموطأ-

القاسمابنروايةالموطأ-

5-474و81يحىبنيحيىروايةالموطأ-

9و952و

المقدسيقدامةلابنالمغني-

الحنفيةلبعضالمحيط-

المقدسيقدامةبنأحمدبنلعبداللهالانصارنسب-

36

75

56

43

53

25

96

57

57

57

57

47

43



الثانيالقسم

المولفمنهانقلكتب

أسمائها)1(علىينصولم(بواسطةأوهباشرة)سواء

الصفحةالعلماسم

011()الاماليالدقيقي-1

038()الأوسطالمنذرابن-2

67و64(الاعمالفضائلفي)الترغيبشاهينابن-3

52(الثقات)العجلي-4

54الأولياء()خليةالأصبهانينعيمابو-5

925و132(الانف)الروضالسهيليالقاسمأبو-6

038)الشفا(عياضالقاضي-7

038الاثار(مشكل)شرحالطحاوي-8

62(والتعديل)الجرححاتمأبيابن-9

482و92و26(الرجالضعفاءفي)الكاملعديابن-01

فيالإحالةتلكلوجودإماوذلك،الكتاباسمالعلمجانبإلىاحيائااذكر)1(

كما،الكتابذلكفيوجودهعلىالعلماءاحدتنصيصاو،الكتابذلك

التخريج.فيذلكيتضح

37



(لكتابا)يهسيبو-11

(فلكشاا)مخشريلزا-21

)التفسير(حميدبنعبد-13

)التفسير(عبدالرزاق-41

)المصنف(عبدالرزاق-51

الوجيز()المحررعطيةابن-61

حزمابن-17

الصحابة()معرفةالاصبهانينعيمابو-18

الصحابة()معجمقانعابن-91

السنن()معالمالخطابي-02

المناسك()فيلعلهالهرويذرابو-12

والمختلف()المؤتلفالدارقطني-22

!و(النبيعلى)الصلاةلعلهالدنياابيابن-23

الفوائد(=)الغيلانياتالشافعيبكرابو-42

الحديث()غريبقتيبةابن-52

الراويلاخلاق)الجامعالبغداديالخطيب-26

السامع(واداب

38

802-902و142

542و353

438

438

446،477

538و352

281و273

894و022

124

038

473و154و434

73

62

352

487948،



7

8

9

2

3

6

7

8

9

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

بغداد()تاريخالبغداديالخطيب

عرفةبنالحسن

المفقود()الجزءمسندهفيلعلهالسراجإسحاقبنمحمد

شاذانبنالحسن

المروزيحمدانبنمحمد

الصحابةمعجمفيلعلهمحمد(بن)عبداللهالبغوي

الغريابيجعفر

و92جزئهفيلعلهالعشاري

المسندعلىزوائدهفيأحمدبنعبدالله

فوائدهفيلعلهالمخلص

الوراقإسماعيلبنمحمد

2و275المنذريمحمدأبو

الطبريالدينمحب

والليلة(اليومعمل)فيالمعمريشبيببنالحسن

الطيبأبوالقاضي

5و942الموطأفيلعلهوهبابن

الاسديجعفربنالحسنبنمحمد

93

97

27

46

53

62

61

43

74

87

28

28

38

93

43



5

6

7

8

9

2

3

6

7

النسائىشعيببناحمد-4

الايمانشعبفيالحليميعبداللهأبو-4

الاثارتهذيبفيلعلهالطبريجريرابن-4

-464الاعرابيبنسعيدأبو-4

سحنون-4

و475حاتمابيابن-4

وضاحابن-5

الحافظموسىبناحمد-5

مندهابنالحافظ-5

الخلالمحمدأبو-5

يعلىأبوالقاضي-5

،305(الأعمالوفضائلالثواب)فيالأصبهانيالشيخأبو-5

-501(العظمة)فيالاصبهانيالشيخأبو-5

الجوريبنالفرجأبو-5

04

7

5

3

2

7

9

6

6

45

45

46

47

48

48

05

51

51

55

51
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)1(الأفهامجلاءكتابمطبوعات(9

وعبدعبدالغفورباهتمامطبعتالحجريةالطبعة-الاولىالطبعة-ا

وتقعم7918هـ-ا431والسنةالقرانمطبعة)بالهند(تسرامر،الاول

الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعاتمعجمانظر.صفحة804في

.خاناحمدإعداد..الباكستانية

343فيام389هـ/1357،المنيريةالطباعةإدارة:القاهرة-2

صفحة.

فيم6891شاهينيولمسفطه:تحقيقالقاهرةمكتبة:القاهرة3-

صفحة.003

عبدالرؤوفطه:تحقيق،المحمديةالطباعةدار:القاهرة4-

.ام729هـ/2913

العلمية.الكتبدار-بيروت-عنهامصورةطبعة-5

.ام819القلم-دار-بيروتعنهامصورة-طبعة6

اهـ/993البياندارمكتبةدمشقالمؤيد،مكتبة-الرياض7-

.الارناؤطوعبدالقادرالارناؤطلثمعيبتحقيق.م9791

.م7791هـ/ا704العروبةدار-الكويت-8

فيشمسعزيرمحمدالشمخماصنعهعلىالطبعاتهذهسردفياعتمدت)1(

يسير.لصرفمع،القيمابنمؤلفاتثبت

41



الاولى()طكثيرابنداردمشق،التراثدارمكتبة،النبويةالمدينة-9

صفحة.381فيم8891هـ/8041

صفحة381فيم2991هـ/1314التراثدارمكتبة-الثانية()ط

مستو.الدينمحي/تحقيق

هـ/1417البازمصطفىنزارمكتبة-الرياض-المكرمةمكة-01

صفحة.262فيم6991

(و)ط.م6991هـ/1614الاولى()طالجوزيابندار:الدمام-11

صفحة.297فيم8991هـ/9141الثانية

لاحسنبنمشهور:احاديثهوخرجعليهوعلقنصهوضبطقراه

.سلمان

-الأفهامجلاءمختصرات-

!ي!.ا!يعلىيالصلاةالحاصلةوالثمراتالفوائد-1

الشريف،دار:الأولى)ط(الحازميعبداللهبنإبراهيمجمع

صفحة.92فيم3991هـ/1414

خيرمحمدعلىوالسلامالصلاةفضلفيالافهامجلاءمتالمنتقى-2

وراجعهاحمد،سيداحمدبنمحمد:عليهوعلقانتقاه.!صالانام

.الارناؤطعبدالقادر:لهوقدم

168فيم5991هـ/1415الوسيلةدار-جدة-الاولى-)ط(

42



صفحة.

صفحة.176فيم7991هـ/1741الوسيلةدار-جدة-الثانية()ط-

محمد:باختصارهقام!،اللهرسولعلىوالسلامالصلاةفضل-3

النور-مطابع-المكرمةمكة-الاولى)ط(،الخروبيمحمدعرفات

صفحة.48فيم599هـ/1415

التحقيقفيالمعتمدةالنسخوصف(01

خطيه،منهاخمس،نسخستعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

.للكتابالاولىالحجريةالطبعةهيوالسادسة

:()ظالظاهريةالنسخة-1

عام(،-)0548رقمتحتالظاهريةالمكتبةفيمحفوظةوهي

واضح،نسخيوخطها،وجهينورقةكلفي،ورقة178فيوتقع

الغالب.فيالنقطمنيخلو

،الكتابنهايةفيمثبتهوهـكما815سنةفيالنسخةكتبتوقد

النسخة.هذهكاتباسميدكرولم

بعدة-النسخأقدممنأنهاإلىإضافة-النسخةهذهوتمتاز

:مميزات

العلامةهذهووضعبلغ-ا48/فيجاءفقد-أصلعلىمقابلةانها-1

)-سأ//

فقد.عليهاوالاطلاعبالقراءةالعلماءمنواحدغيرتدوالهاأنها-2

43



،المبارككمحمدبنواحد-غيراسمالغلافصفحةعلىورد

بنمحمدبنومحمد،الحلويالقادريالحسينيمحمدبنوأحمد

محمدبنالحسنالشيخبنعبدالرحمنبن]يوسف[بنإبراهيم

الحنبلي.بابنالشهير،الحلبي[]الحنفيالربعي[]العادمي

...عثماناسمهولعلواضحغيراسمهلكنتمفكأيضاوعليها

الحنبليبابنالشهيرمحمدبنلمحمدمتفرقةتعليقاتعليهاأن3-

الرجالأسماءلبعضوضبط،الصحابةلبعضتراجمعنعبارةوهي

تأتيثم35/ا،عندتتلاشىاووتقل،النسخةاولفيتكثروهي

أهلمنهذاالحنبليابنأنويطهر،ب0/14،أ138/،أ1/4متفرقة

اخره:فيوقال133/بفيتعليقانقلفقد،بعدهأوالعاشرالقرن

."اللهرحمهحجرابنالحافظ"قاله

)ت(بيتيتشسشر-نسخة2

تحت-إيرلندافيبدبلن-بيتيتشسترمكتبةفيمحفوظةوهي

وتقع،الغالبفيمنقوط،واضحمعتادنسخيوخطها5[،]030رقم

اسمعليهايذكرولم،وجهينعلىتحتويورقةكل،ورقة152في

العاشر.أوالتاسعالقرنمنولعلها،النسختاريخولاالناسخ

يلي:بماالنسخةهذهوتمتاز

)17/أ،33/ب،56/ب،انظرأخرىنسخةعلىمقابلةأنها-1

86/ب(.

.()صحعلامةبوضعوذلك،وتصويباتتصحيحاتعليها-2
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يم!المقابلةعلاماتعليها-3

)ب(برنستوننسحة-3

برقمأمريكا-في-برنستونجامعةمكتبةفيمحفوظةوهي

وجهين،علىتحتويورقةكل،ورقة114فيوتقعفلم(-1)960

منصفحاتبضعفييقعالنقصوهذا،والاخيرالاولمنناقصةوهي

الأخيرمنالنقصأما)3(،حاشيةانظر01صمنفتبدأالطبعةهذه

.)4(حاشية574صانظرأسطربثلاثةيقدرفيسير

نسخيوخطها،النسختاريخولا،الناسخاسمعليهايذكرولم

وأالعاشرالقرنإلىنسخهاتاريخيرجعأنويقدر،ومنقوط،واضح

عشر.الحادي

بأمور:النسخةهذهتمتاز

وللأخرىب)خ(للأولىالناسخرمز،نسختينعلىمقابلةانها-1

ب)ظ(.

الناسخلهاورمز،للنصوتصويباتتصحيحاتعليهاأن-2

ب)صح(.

قليلة.تعليقاتعليهاأن-3

)ش(علي""شهيد-نسحة4

ضمن،استانبولفيباشا"علي"شهيدمكتبةفيمحفوظةوهي

)591فيالنسخةهذهوتقع)052(رقمتحت-السليمانيةالمكتبة

ومنقوطواضحنسحيوخطها،وجهينعلىتحتويورقةكل-ورقة
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يطهرلكن،النسحتاريحولا،الناسخاسمعليهاوليس،الغالبفي

علافعلىجاءلالهتقدير؛أعلىعلىالعاشرالقرلىفيمنسوحةانها

،عبدهعلىاللهنعممن،وحدهلله)الحمدالعبارةهذهالكتاب

عبدهعلى[..هـ].889سنةلهاللهغفرالشافعيالمبلطبنإبراهيم

بفضل)ملكأيضافيهوجاءهـ،889سنةفيالمقدسيغانمبنعلي

وتتميزعنه(اللهعفا]التنوخي[محمدبنأحمد:وتعالىسبحانهالله

أمور:بعدةالنسخةهذه

تقييدوعليهاب)ظ(الناسخرمز-أخرىنسخةعلىمقابلةأنها-1

.916/بفيعادتثم،ب77/إلىل!!االمقابلةعلامة

،33/بفي،والقراءةالتداولعلىالدالة)بلغ(كلمةعليها2-

97/ا.

كلمةالحاشيةفيالناسخيكتب،مقروءةغيركلمةورودعند3-

)12/ب(،فيكماالصوابعلىالكلمةتحتهايكتبثم)بيان(،

84/ا(.،82/ب،97/ب،،76/ب63/ب37/ا،

عليهايكف-الصوابعلىوهي-غريثظاهرهاكلمةورودعند-4

،ب)12/خطأوليست،صوابأنهاإلىإشارة)صح(علامةالناسخ

ب(.43/

سقطعدمإلىإشارة،()صحيحفيهفكتب،بياضأ()92/فيجاء-5

.تامالمعنىأنإلىإشارةاو،الكلاممنشيء

05،المثلثةالنقاطعلامةفيهايكثر-6

الحاشية.فيوتصويباتتصحيحاتعليها-7
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:)ج(الجزائريةالنسحة-5

ضمنوتقع،بالجزائرالجزائريةالوطنيةالمكتبةفيمحفوظةوهي

ب(،1)20إلى-أ()48/اللوحةمنفيهوتمثل)697(،برقممجموع

وخطها،وجهينعلىتحتويلوحةكل،لوحة)54(فيتقعفهي

سنةالعاشرالقرنفينسختوقد،ومنقوطوجميلواضحنسخي

إبراهيمبنأحمدبنمحمدابنالدينجمالهو:هـوناسخها869

المقابلة،علاماتعليهابأنالنسخةهذهوتمتاز،المتبوليالأنصاري

وتمتاز،الحاشيةفيللناسخواستدراكاتتصحيحاتعليهاأنكما

النسخبخلاف،أبوابخمسةفيالكتابأنعلىنصتبأنهاايضا

جعلحيث-ابوابستةفيالكتابانعلىاتفقتحيث-الأخرى

بالا.يعدهولم،فصلا،السادسالبابالناسخ

بعضفيالأصلفيخرموجودالنسخةهذهعلىويلاحط

وغيرها.أ(5/و)9(ب-أو)57/(ب-أ4/5)فيكماالمواضع

واسطرصفحاتمن،متفرقةمواضعفيسقطوقوعأيضاويلاحط

مواضعبيانمننتمكنلم،النسخةهدهوصوللتأخرونظرا،،-كلمات

صفحةمنسقط-التاليديإجمالهويمك!،الكتابفيالسقط

ومن2(91-12)1ومن(161-)152ومن(143-)133

إلىاضافة271(-)263ومن255(-)244ومن236(-)227

.والكلمات،الأسطربعض

نتيجةجاء؛المواضعتلكفيالواقعالسقطأن:لييظهروالذي

إلىضمهعندأو،الكتابجمععندإما،الأصلمنأوراقعدةلفقد
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السقطأنبدليل-مرقمايكنلمالكتاببأنعلما-المجموعذلك

حوالييمثلوهو،الأصلمنكاملةورقةيمثلموضعكلفيالواقع

هالمطبوعمنتقريباصفحاتعشر

نادرةهـوهي1314عامالهندفيالمطبوعةالحجريةالطبعة6-

يأعلىأدريولا،صفحة)804(فيالطبعةهذهوتقعالوجود.

الأولناقصةالطبعةلهذهمصورتيلأن-طابعوهااعتمدالخطيةالنسخ

.صفحاتثلاثبمقدارالاخيرومنصفحتينبمقدار

ولا،كثيرةوتحريفاتوتصحيماتأخطاءالطبعةهذهفيوقعوقد

أعلم.الله؟الطباعةمنأم،الخطيةالنسخةمنالاخطاءهذههلدري

الطبعة:هذهوتتميز

الحاشية،فيوضعتهوقد16ص)5(رقمحديثمتناستدراك-1

.بياضمكانهفيالنسخجميعفيوقعفقد

جميعمنسقطحيث،09ص)69(رقمحديثإسناداستدراك-2

الخطية.النسخ
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التحقيقمنهج

الاتية:النقاطفيالكتا!هذاتحقيقفيعمليإجماليمكن

الحجريةوالطبعةالمعتمدةالخطيةالنسخعلىالنصمقابلة-أ

الظاهريةالنسخةبرمزقصتحيثماالنسخبينالفروقوإثبات،الالمولى

(،)لشباشاعليوشهيد(،)تبيتيوتشسبهر(،)بوبرنستون،(ب)ظ

تحقيقالجوزيابنداروطبعة،()حالحجريةوالطبعة،()جالجزائرية

)مشنأهمشهورحسن

معقوفتين.بينالنصداخلووضعهاالآياتتخريج-2

بيانمع،الغالبفيمختصراتخريجاوالاثارالاحادلمجماتخريج3-

نإالعلماءمنضعفهاوصححهمنونقلضعفا،اوصحةدرجته

وجد.

اسمإلىمشيرا،بهاكتفيفاننياحدهمااوالصحيحينفيماكان-4

الحدشما.ورقمورقمهالكتاب

قدر،تقدمهمنكتبمنالمؤلفاوردهاالتيالنقولتوثبق5-

.الإمكان

.الاختصاروجهعلىالسصفيالواردي!الأعلاملبعضترجمة-6

الغريبة.الكلماتبعضبيان-7
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.الامكانقدرقائليهاإلىوعزوهاالواردةالاشعارتخريج-8

النص،داخلفقط)ظ(الظاهريةنسخةصفحاتارقامتنزيل-9

معقوفتين.بينووضعها

متسلسلة.بأرقاموالاثارالاحاديثترقيم-01

بنحاتمالشيخكلاممنفهو.-ة؟(..)-،إ.نجمتينبينكانما-11

.)1(بمعناهاوبلفظهالشريفعارف

إلىالرجوعليسهل،الكتاباخرفيمتنوعةعلميةفهارلسوضعأ-2

.فوائدهمنوالاستفادةومسائلهابحاثه

وفوائدوتصويباتضبطمن-كثيرةمواطنفيعليهوعلقالكتابقرافقد)1(

خيرا،اللهفجزاه.للمقاممناسبارايتهماثبتومنها،فاستفدت-وتعقبات

حسناته.ميزانفيذلكلهوكتب
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المعتمدةالنسخمننماذج

الكتابتحقيقفي





لصهطلرء/لركللثممدىصه!رل!عقوطرل!ئحلرمووللكلو!لم

!هىلمبرقلأعمقلهـبهقدر!لمهـ،لمص!بر!هئم/لط

ثما-هز!هم!روءرءالمكه!عمميفييوص!لملؤهمر!مم!ما

صلإ،ولملسيطهصخيراصبحلاا"لافيصلملضكلصلاه*

لضدسبقلهفنلهدرش!فروفى!ناكل!ومحسهاجماصص!وك!ت

دص!/ك/هـرهفا!لأاه/لاطنمهبيبءبرمى!4فو/صل!محع!

!/لزمعلر!در!لاويخ!و!ل!الم!كهلحشلأوالصعلام

وشرفكلوس!/ضبلعلمههـضسيره!/ل!بمهدمهشؤ،يا

نح!/!المهـل!لحهوط5لهق!يركى!هسلمل!كوو/لفما(

بروصهـ!!ع!بهؤضجمح/!كفىلمخلا4/قنه!!بصمصررلولى

!رولىسىلىولو!بهـههـصمهلولىسه/نرلورومحةلملا

علإسورووصكس!جمر!لرب!لأهطما.هـما"

،رسوللللهص!،ل!هلى!رلمعز/!معوررضلىى4عنده"ر/!

ئىكهلهـكلفيتع!للهلسطععهوهرفيللهفيومحقءطس!شعتصشعما

لليلو//للوصل!إم!لمغردل!طمكنحمفلف!ئحهكلبرممهلم/لهـه/ةإ

01حبر؟رلفغاإلاس!ضلميرد!لممصه!مه/اء/صهؤرل!!ه

لكهولماىلم!لمجوو/ه/مممرسم!وو/الس!سو/لرمصممهكا

لظ-مماصر

،لظاهريةنسخةمنا!اولىالورقة



حكل،المبرلهظ/،يللمم!لم/ولهلىعمروممظ!لرصدلنلهءلمهلىلىلصلاا

علسصصروع!.ر!لا"طكاز/لأولمقوعرمىطبردر!ماو

ئاة!عص5"ح!لأ/لفصءلمحم!وسنروءممئزضعرضرا!ع!

تءبو/لرء-*--وسهكص!حهلدهل!!كل،اثراتا+حه-،.سااير/ل!

*!رإذ.-هـفيلملمح!ازإش!لمطر/د!سصبنزنخكل.!!صو"إ.9.ط

بربىير!ه!ممدهوله!-ث!ا!مم!لمفىبرابر،نر.ير!ء!لىملعاإ

ص!ا!حث،لمهـلاكلءولولملءيمهل!فءو،/سهيللممزلأ،،سصص

فاوومقهوحرمنفههـلهيرء/!اضعوثه!اس"سعهح!ممأد//

لم!ف!جترمحر،ه؟بر9دةمقنزر!صد!رمم!سهعند6

ممشحزمف!هوورلمهىإحسضلملألمولول!لدفىهـوااسصلأهمملمه/

صا-هعنىبكلثلي!!شلطهت!اؤارلىمحتمندكللالس!/

ث!ء.الغداءكلىك!هكللىفتمدآ،فىلض72حرفىططم!!ا

إءمهيسئولماور9!سل!إ-نوطة!لهممه!رلاصمهصا!ةلهفهكامذ،..،،لمدة،و

لملممطى.تمم!ئمىص."،لمد-بر؟.بر،ك!ع!ط!هصصإ51،،بهمةبرو

جصضا.-جمحك!دبما*هـو/لرو/لعو/بروءطهدإضهوسؤمضمؤ/،لممن

!قلأ!هلم،ص!مملموفيعكيمعلميقول!صومملرمصروعرلمط!-لمىدمد-ص

لاتبط-3:عطإ،تمهسر(رح!ءفئتيبرو!د5لهدوح!رلهعه.و!/،مم!جمه

لبم،ده؟ممهإبرةء!بر!لئ1،71تر

صس--.ح!سسس!--سىص!

(ظ)يةهرالظا



ئ!-لوالمب!ءه!اض!بم

!طركرو!وممتالهلو!اايرك!انه!ال!تسملاذلغ

حمتجلألاف!مبا!مرامهالى-!!نلياب!ابح!تيهرههالوب

لم7ادفىدف!علن!بماهوإلهيماإ7اهراي!باو،كة["ابوهد!ماب

لتم!ا-طبار!اغزاوايمهلززبهغالىمئ!هنجرلمدف!نأةفيد

!فبرببامابا!تل!أشصم!س!معليه!.!ول.و

أ/لمنم!ب،سنزلعليهألرعأوهذاثماصألم أ،.0،1لا!لو."ءا!-

!د!+-!*
ص.-س.0.ص!

محالهائم[0د!يلىفكض،اكرعلتهوره،س+ارر..أ-4!خ.ة

رضبب.الر!-صحعاففالمافيس1الو!ب!ظ.و..
رسر)-كل!الصل*0!..

-)-،لألمف-رلدا،بل!نه

ءثهع!رصلااشااتج!لم.لا،فىلقإاسام4ي!هطلا!ا

،--ذ!داأبمرباالمججئيئبزبرآك!بىنعدبخه4

لك!!لجبتيعك،لب!لم!!كمممهقامد!طيبههعيكت!يهث

وال!م!طلىاهبرمر!علىاىجماهدووا0،-!اا.،بم،ا

ممفنملى"!نحىلزصذ!ظمااثثسلار3م!و

هـالأوببا2لأ!عي!صلئيداأ!لأضاكأمينااؤ

01سسمووأ.درها1ردضهطيهو3آ1"لبماعالص!في0ت*ئه

:،.فبمع!.

لاا

!اة:\ث!،ثص..3.؟

-.صص!*ئهـصى31



-."
س!-ء..-!1009*./!ثز.:ء2؟،?.،*-.+006؟ء،.،ت.3!لم
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29كأ3"ا؟لم01

!!،ا،،30ح!!حغ!إظ،!أ؟:1؟!000نخنن...،.1/،،؟3لم

ء-،...؟.د"ثبم،4ئمهـط!.،3،.-."لم.ة%/.ط!.ةأخمقأ

،ه،.!!هـ."."؟+إ.0501

!.\6ياي!،*ء1*-،..رر!..!؟إ.!.2!!..أ

"01م،في.لض/طبماءةلا!ما،-أتجل!نأفؤابخ0ء!4بر؟-؟.../لم

01-0،0.1".،"!*./."!ء-،:7.16)/".3.ر

001ص*ه!أ..؟.أبر.ا.:.73.إبز-41.لم،

تمطلمها)ك!،3،فى!...7،"لى

يرهـقي.أثأثم!ه-طبئتن""3نر*6:3بن-*ش

--*لا.؟-،!!!-.،،+أ!4؟+-:!برإبحطمنصءي!:بز

ء.ئأ!اةل!لملآفيكنزنم!ير،+برولخ!3ز!

0...!00كا4ءرزترج.3،،ة،!خم،لم

لمح!.*!،ثىء4مدأ.ء!-:،-01!،ة"8لما:

"ولولجصرظكا00!!.مما"ء.!ء.**ا،لمبر/

ؤ0001ص!31بر*-،01.+

....لاى!لمأبر.همبم؟؟ش،ك!."الم،!ه،".:3؟.

مم.2نخكلممثآ!زنةبز!؟93!ك!.

-ة!!؟.ءءلم.،؟33!:!ونلم+-؟

..2ئمفي.نجا!ه!*؟!،يؤ

05!ا".ا*"لأأ!ا!لا\،ا7بن/لم!يممحب!في"؟ا.

يابخير.*أم!.*03كلةفطؤ؟أحمأ!!/أ"إ

("اء..إلمفي-.!*!م!اءصم!جمر!هرةمتم!!لىص!الأ

ل!لم!!*،.،-لمحإ.(.6ج!"

..4لم.لأ(؟.؟.3برأ!3

.الم!ا!ء؟لمث!ئمثننالني8آلم؟
،3،("-ا*لمأالم/ا/

.0!م!!لم!ا. أ

/،13ع

لم..طوم،لم1،؟*،،،،4،ئأيهحميا"ءا

!طأئما.*?06لما..ت ،!عمشمحطال!:،"ص
!ا!ا-3،ير!يم،.."،،.لمهـىلم.!2،ظء9!

4!!نيص!ثخ!بما)8،.".ر:*!لمأظ!لا،-ب

؟شالمنمرزأ؟!كألمنافيركهـة،،.*لنمانالايرأا،!أأ!ىشء؟؟4ك!:ا!د،/!أ

!اة:.ا--(،ء.!ه-.اللم*ر"*.س؟.بر؟لا"

+ة%مبمبهىث!لل!

-+؟!*!ابمءلم3ور.لأ-
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لمء!ضومإاأ!مبل!رأقيغرالم!عبر!ةنجع!عببر!!كغ!لم

ئبأإةطالصااأ.نرجو[باةنيلالماؤتاا،عروفأع!بخ!،ظببم!ك!لم!ول!ا

علمصث)هله!!لغنرإلمنجتبره"شرائث!واع!برعلي!راتجماللصللة

ىدلنآ!فىوك!يخلينلاحادلتلمجةولولهـلل!شمظلل!ا

بر"%!ابرنررينضيرفطحبنرواوازفىإل!جم!يه!"!غم!إفىصطاثطاة

لصلاةلمجرالاصو/صبمؤا!لنفهوفا!ام!%وقولراا!ل!ةعرغئماو/ا

ل!إلح!زومومح!رلشلزلبرزبىرصإلر!البج!إسعواعلىجمصرماحردماع!7لرلمايزفىإ

حربرجصر2مرتمصو!!لىسكبننجرإد.طىمنمحرلىالمومالزىف!!ا

ومه!ا!ااادبزحانمالسعلىىدر"ابنح!ى!رالئسما،"إبومحالرجمببنواوا

ليربهرلوف!المحظبشتضاال!فيمكنزفيوحتى.!لىلحؤنر!!ز-لصلر7لمحةثا

حلىوا1نيهون+و)امااايخىطص)دروىلهـبرة.عىكب!طناافىهئ!المئتلآ

لاير3لنىم!اطالطدةجمش!ا،جملبمصةوللررفانبمنكاونجبر!طربمصاء

اآزدنلجرخرككلكومام!ألطأإبهةطافى)قلمافىىلظ،الرا!رر!دره"وجا

إص!ينو!اال!بمرع!ملار*!!لمالمونجبر!ح!وابملإالمجلاهجممانجهـجما

لطنخزلم!لاكيرصبن!بهزءامتردرطا)بشالطقن!ل!بماغماا!بنامرطاا

ل!ا!رغ1)شماجولراسب!دالانلصلىج!لخكلهولوفدنضممكللكاأا!لتمعا

نمبهبزوكروهرن!إل!يمربافخعأ،بكافر)ياومىهوحببرمونوهأإث!إا"لظبره

إمرأإاتخز!اا!ا!ولوننر!فره!يرتوإلمتماا!ولا.فلوايىا!ل!ة

ر!!ممي/إبجز!ئن!أنحبتلما.إرجملىعلإاجمااممافنر!ل!ج!فىصروابر

!صع!بر3!مهـاطبزجم!إل!جم!برمم!همطعرلصدإررىولؤط،ف!الزلموةاغع!را

تصر،صتصثح!ه

.(ب)(برنستون)نسخةمنالأخيرةالورقة

كا11



011،.--حكلبر!ا-حث!صتت؟؟ك!-!-"!!.ء3.:م
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!بى!6لأجم!.!ر!ي:ل!لآ+فىدرو3:لمة*!بئ06م!
:-:05ثبما6.+ثدثثك!:كا

ص!هـم!ت!إ)-ثت*!مد!!01ثىص:لى+ف-!كث

لة.!لت؟!!ريهبماثابر+!* !ث"

!1يإ1+!:إبر-"ث!ث!يينمأ،صئ!!وركوي!:تيا1!+رولجرد
..!-.؟!+.-/-.ريكأ+

6:+يكأ\ثيماع!!3:)ث!.!ها!ى:ل!!ز!إه!ت
!!ط*-أهت!ي*.10بخ،د؟كث!:ل!ب!ديالبفي+؟نو؟ك!ث003"

.إ0:*!!فى"له!*.!

حلاد3!ا؟أنث!!ئس!س6!رح!-ث!!!ررو")!!تبهأالثةثبد-+
..،--.-"--ث!8"لص*

-.--+ث!:.ث!

!:!اثثش!!ز-.؟+-فى!!.ورط!-!!ور.ذكغكؤ7.أةكف -.15.،،حمق!

ثو!-!ة!!ى:رثو:!ه.!الال!كر9001\!رث!.!

"-++.:

ث!9.اة.9:إ!:ة؟:كو!رث!!أبهـ6ففيل!إهـ*د
."اث+.اة6:ه++"؟أ02\؟ت

!رلو؟!ه،ي!أ!بم!!دبري!!جمت!دلتث!*!ىل!ا!*برأ؟+ييل!ة
فيثة..-*.."يأثى6ث!ا+

00ث*!.

*ث!ث!+--

اش!.ل!!6!يريهة!كأهإ؟..بو!كايع!6ثت!!جثزبئحى5!ث!0،

!ث!!ية!!!ما*!*حثم!.!،لمح!11يةر!-ل!ثب!و!سال!ي!

"001"ل!-!جال!ححى؟حعح!حكا!!!.+-!

.(نه)-بتركيا(عليشهيد)نسخةمنالأولىالورقة



غلي.ه!لأوالمنزيمىاملابمت!لمصلطا!ال!ذ

اق!ئعهكرهئم!وطأاهعظلىثخصأق؟جمبقواا

لهقل!ولو!ثنرىلهكلهـاأخال!لهعلمهص[

اوصهوف!رهوشزننهأراشفعسه/جعالالميبمااذاوح!كا

كمغمصلاا!مضزلعكللرلفض!كاعلىااولفاحبرهته

لزلططدالشملادكالم!لاهواال!إظمصل!كروله!ف
لرو3

،0ا)جما!ادااشمبماصنرعفعدكاثطزانج!ثهصحمبرهنه

حمبنح!%داءإ!لمع!ترقاهافشقواحملعرفئز"د5محلكا

ك!صمماهـو!ل؟كرارا.كازاسئعامحعلذكأكا

أط!بم!إل!إكاالدهعلمصو؟!ممهمك!لنهبمالص!ت
ل!هرركلماغ!ع!خم!!!!رفغدبررلصبهأصملى

!راب!وجهانرلتبهمئفف!ولممصملىسىلياهرواهـر

كل!باله!ل!رواوص!اوضرءبولمحرولله!ن!فقك!الهألهإوا

01ممىصوص-صحب؟للللهد!!

.ـ(ش)-بلركلا(عليشهدد)نسخهمنالأخلرةالوركه



ء!-**!ء---.ء--ء
-خمسم!فىكلر"لع!-!بربرعطبىعىأسه!لا!ببم!+- ،"ص،-!رج!برفيحبىر1المه

رنغصإور.نمنا!،"ببيهي؟*بدعت!يهنأمم!!هيثحيجممكلخزلور،ا،حمت

رفأفىا-م!؟*!"لزظهـرلممبزي!!بدددء-مو!4.م

ضا-وحمعلرلامك!صسألمحلا!ىبوا.يلافيةد-ء!دكتلره

تلايخكر!أرا"لىعبنض!د!الهآثه!ج!ئمئبرطقئلأب!يث2!غ

د-ءواثد.!معهفيز-ل!عننلملزتا،شب!لر!ا!صيعجم!هقى

عظطدسرةظتلع!لافىاعضايت!جمث!جما
كلةضابنصا.زففرملر*؟!ا-طي!عتكثىيصادصد!اظ4!ثنؤ!ةثى

ىحرىحليمىححىحىءمئم.برمنمبكحىتبهىحفحثلىفينتائمحى

بثا!رعرء-لأحم!إبرلمحالى-4تئزع!لى/ك!،شلر-؟."-ء

ك!السالمرديس،باءشامالخ!نة!ص!يب-2-ح!*برجمف

س"لط.طممة،عيئدالطيبيزرطهئ!س!"،ت-لئ!يلإيررصلأ!ءهـثا؟!

لأ-ءب!ونصذذ*لب-.بزيص!!جمز!مم!هفيبدكا*؟ءلابرتمممر!

اسميفئ""ثي،3كثكثرد-سثدمد-.ذ،-،ىشرور.3*ء

.كأب(د،!قا+كأحممد!راءيىء.!"ر!ركأصر!صو4!ن!ؤ!

وعد-دصهلى-فىأد.-ططلحرأيلم.ممط6ثلوط.-

بفغهجمىحبرآلثيبرحى!ىىحايينلئرحا؟جمط،،!حهكاطهئتحىفوو!بهم!صأص

طهصك!لى!صلل!عسو!سرا.-عداسيبرر.لأ!دت"
ولررهدالرممطلاصل4أإء[صاهمه.رحق2-بنبن2تلمحضمو+ج!يد؟ب

مةبواط!اكأ?ءرط؟ص..سرئا!شصجاس.4ركصسرد-.شعميى

!ا!بد.لىسدلركل،جركأا!"،يه.جمرتكلئ4لكدط-.حمظ-!يرقي(

صإشممر،جمد6،.!-سعسفى-أ5-!لأاي4د4كلار!كلث!أ4سبأ؟-س

فيخمدءفى،نزحيا،لهـدشرمرس4ممش!عن2رمم!للاكع!يخيتنء

ر.اديوشعنىممعع!!امحيبلصط.عثعر،اث-*!رس+ظ

لتآداووءهصصبن4نشبنموصصحنئبىعئلر-لمثداكأطحايدتوكأ-في

يزعيكدفئيببئ!ثعيشلميسبن2عقا*سالمخثحك!ح!ينبىطغق

.*صايز!حةفيلأك!شاخأكلء،!ف2*قىمو3أعيا(زونصح!-لحه

كوصضي!وق!منيبزبرهـ؟لث!!تيوفيماط!ونن!؟ماييس!ىئ!جمه!يجمه.

3طؤحم!*؟صالهجإل!ض!جمنهكثة.ء-صجم!حفركأع!

-.*ء.؟.-برءاجمعبمغبم لج!حى

عى2!ح!به!طكا3!ثوو!!مثهيص.).-ء

+اء.!!-.ئر"?طلا

إ*!؟8،،لصصبءأ

.(ج)-بالجزائرالوطنيةالمكتبةنسخةمنالأولىالورقة



س"ءممى!.-،--؟؟-ء-ص!-*،
!فى!لىعن-دترهروبهاكلطاك!لمه!لرإئور!3تدلآ3يا!-"--؟

ولخفؤءدلىلا-"بغلألهبعميتزحس!هممسلا1لا*ىكزعثةء؟!-.،

به-(لا"ألىخهتلورش-4مه-بير!لميم-ى

لجهلعقكلة--تلعا؟!أ!الصيدبرل!مه!اكا،ة!س+لا-،
ير..دظ..-يم*ءاووس!ب

-يز.*با!ا".ءييئلمنيسصلاناطءبؤيخ!ء-ص.+*:،-هـ" .-اءجمهث!لمجرهط!يرس-!

كل،لملأجمه-لمح!ص؟منعئثجي!كأ*لهيعين0ء-4-ءاة/3

دائاءابطاسنء-3--طصكلطجمحا"+ءب!.

ششثه!جم!-ائثا!يدم-مم!-*
ثءطلىيه!فىئاءثحيكر8ء*!.ت-

رو!فىكغ2!(ءكلررء!كمم!ا!لى020

-رريرفيدسىكه!9؟رأ؟

!ثهـكأ8مىايبهحه

--يافيلثمنم!ه3

ائد*به+

ءد-ت!ء

ثم!ى،3

.،سستء.

مم-أ،ئن006

طى،4
.4؟-

دعلاء:محبكلبرلانهثشداطلا،إتجمدجمب

05027...د.ص..-رثلم

،**("،.،،ء--.:-آهبهه!هة!يئن*3

"3"9،-لمأ،،ح!ش!يملم!-ديلم-.*7،.يغ،-6403."ء؟لح9-،بر .1.9ت-!ءيرء،.-ءلي0!ص-ءإكآةي*طا*؟ت-.يىء"2

1!.!لم.*-

،!-كلبرء"إلم..مب.-.-ح!،:.!اجم!ص لما20-1

.(ج)-بالخرائرالوطنيةالمكتبةنسخةمنالاخيرهالورقه



!اللهمحظه!مأجأكلف!لص!ظلأي!،ه

ئالأرسولرللهص!ثدهعلىكل!ولمجقفحكد!!3كاقألظدلهحنهرمق

.-!0فذإمرفأالمها!سعلفمربئفقأل!ءإخبادة

ل!ممما!لجفع!ا!فالةولماا!ضطالوعوإ"لض!كيك

31إهبوالالظالل!!ولمممابالمجظء!إو!أهيوولارلطع!!أب!

صةىواق!اجملوءطسلو!للنس!)أجمام51كمال!علئهفىا ا!ي!طبظفإأكل55*.أفيغو!!!صقلفظ

لكماعته!؟ب!لاولى!غ!ل!ا!االأ11ئ!6مء!ه!

ابوهسمحوملأبفملاهالجي!!ئ!دطاع!لر!هو!اله1الصلوه

صلأيوسعيما!ملسأعدى-وابوحميد!ممببخبر!و1!ثر

وكللىفيدداكبئش(رج!عالتهبنؤزل!ددهوعلضبن!كبي!!

لسماررسع!!!لفيوبرلينو!يمببوهيقياطالمب؟لى

ل!قفيماللىيرو1واتبئطدضاالإلضالىىيخثرصوثضالةأهمى!مجو3

و؟ث!!يو،جبلألوحمنفيحو!ثرجهعنظسطل!عامرفي

جمتفا!ىاجمطألم!أنجا،!فيلمحتم!نالخننببن"رياو3!لمأومق

(ح)الحجريهالطبعة



بم5

لج!،!موالمرث!ء-المهبائيلفظال!ؤكنضوهبإق

!ينبر6وربأض!شخنأء!ح!امنلصأجبألظنأ!أ

شأعلقأولثنأ!كهقانكقولمايغطألأنجم!مظو1ن

ودلتمهـوفؤل!!حخهوماءباردا،حئعذتهـالشجمنأهاأ

ثرجمنبرا.لأحق!وف!فى!لنيمغأثرمجأطرعأدقن!جك

فأفىظلمجشىلفع!لاور!و1فدأللدخ!!لفاكان1ثعيوناو1

ونجقماإلم!ببفيشفقذفمالسصؤاد!!!لالخدت!طلحامكترو1

ل!99!يونثقنمحزلحم!يبنيخيملمإجبمطكا!قلمح!إيم

ل!عأ!لإر،فيص!إثلهعبإبممح!لفهظ1لصوة!ئىاقلمزجم!

ق!خاف!ك!ين"نطأقألتأنأكاءوكيؤمحنىأطبلى

وأمأدلمجكلألتأكحنترلإلص!!ط1زوأجدصالفهلق!م

ل!الربحهـد!طرث!ااثمأرويمطن!ضانفأسد!نهطماو2

همماي!وزثجالهخا!حو1ه!بخت!!قلاواهنطي!

فانلأدقو!قيلوط1م!فألغ!ؤكهـبأ!امأطئمم

!نثسقجمرإإةل!كك3دونىبافطجم!جمتقزا!ل
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